
NYE TARIFFER FOR TV-PRODUKTION  
 

Den 1. januar 2006 er tarifferne i tv-produktionsoverenskomsten blevet reguleret  
 

Dagsgage  
En dagsgage udgør minimum 2.600 kr. (tidligere udgjorde minimumsdagsgagen 
2.500 kr.).  
En dagsgage for 1. gangsoptrædende i ungdomsroller udgør minimum 2.300 kr. 
(tidligere udgjorde minimumsdagsgagen 2.250 kr.).  
 
Rollegage  
Ved ansættelse på rollegage skal lønnen minimum udgøre 41.900 kr. (tidligere 
udgjorde minimumsgagen 40.650 kr.). Den gennemsnitlige dagsgage for det 
aftalte antal dage skal minimum udgøre 3.750 kr. (tidligere udgjorde den 3.650 
kr.).  
 
Månedsgage  
Ved ansættelse på månedsgage skal lønnen minimum udgøre 38.550 kr. (tidligere 
udgjorde minimumsgagen 37.450 kr.).  
Ved ansættelse på månedsgage skal lønnen for ansatte der ikke har medvirket i 
minimum 2 professionelle roller i enten spillefilm eller tv-produktioner eller har 
minimum 5 års anciennitet minimum udgøre 33.050 kr. (tidligere udgjorde 
minimumsgagen 32.100 kr.).  
 
Tilrådighedsansættelse  
Ved tilrådighedsansættelse skal den månedlige garantiløn udgøre 22.050 kr. 
(tidligere udgjorde garantilønnen 21.400 kr.). Derudover skal der betales en 
minimumsdagsgage på 1.100 kr. (tidligere udgjorde denne minimum 1.070 kr.).  
 
Pension  
Ved ansættelse på dagsgage udgør pensionen 85 kr. pr. ansættelsesdag (tidligere 
udgjorde den 80 kr.).  
Ved ansættelse på månedsgage udgør pensionen 1.100 kr. pr. måned (tidligere 
udgjorde den 1.070 kr.).  
Ved tilrådighedsansættelse udgør pensionen 85 kr. pr. ansættelsesdag (tidligere 
udgjorde den 80 kr.).  
 
Speak og indtaling  
Speak og indtaling honoreres med minimum 1.650 kr. (tidligere 1.600 kr.) for den 
1. studietime. Efterfølgende timer honoreres med minimum 825 kr. (tidligere 800 
kr.) pr. påbegyndt time.  
 
Eftersynkronisering (ikke egen stemme, og ikke tegnefilm)  
De første 4 timer honoreres fortsat med minimum 1.750 kr. Efterfølgende timer 
honoreres fortsat med minimum 600 kr. pr. påbegyndt time.  
 
Rejse- og overliggerdage  
For rejse- og overliggerdage er den ansatte fortsat berettiget til at modtage 25% af 
dagsgagen, dog nu minimum 660 kr. (tidligere udgjorde minimumsbetalingen 650 
kr.) Dertil kommer diæter og ophold.  
 



 
Kostumeprøver, prøvesminkning, portrætfotografering  
Honoreringen for disse særlige tjenester udgør nu 775 kr. pr. fremmøde (tidligere 
udgjorde betalingen 750 kr.)  



Læseprøver, sceneprøver eftersynkronisering  
Honoreringen for disse særlige tjenester udgør nu 1.550 kr. pr. fremmøde 
(tidligere udgjorde betalingen 1.500 kr.).  
Prøvefilm (pilotfilm, dummies)  
1 dags prøvefilmning honoreres med 1.775 kr. (tidligere blev det honoreret med 
1.700 kr.), mens ½ dags prøvefilmning honoreres med 1.150 kr. (tidligere blev det 
honoreret med 1.125 kr.). 


